
Obok nieustannych starań o jakość produktu oszczę-
dzanie energii podczas wypieku staje się dzisiaj 
jednym z kluczowych elementów poprawy ekonomiki 
produkcji w piekarni, cukierni oraz pizzerii. 
Piec modułowy Domino firmy Mondial Forni, dzięki 
swojej innowacyjnej konstrukcji oraz energooszczęd-
nemu pakietowi funkcji Energy Saving, pozwala sku-
tecznie kontrolować wypiek i obniżyć koszty produkcji. 

kowych, ale również pomiędzy komorami. Dzięki temu ciepło 
kierowane jest zawsze tam, gdzie w danym momencie jest 
najbardziej potrzebne. To optymalizacja wykorzystania mocy 
elektrycznej w zakładzie, a tej, jak widomo, zawsze brakuje. 
Funkcja Sleep wyłączy ogrzewanie niepracującego pieca. Do-
datkowo istnieje możliwość wyłączenia niewykorzystywanych 
w produkcji parownic.

Dopasować do pomieszczeń
– piec „na miarę”
Piece Domino dostępne są łącznie w 176 konfiguracjach. Są one 
tak opracowane, aby dopasować piec do różnych wymiarów 
pomieszczeń i potrzeb użytkowników. Dlatego z opracowanej 
gamy modeli pieców można wybrać m.in. wymiary i wysokość 
roboczą komór wypiekowych, poziom zainstalowanej mocy 
elektrycznej, zakres uzyskiwanych temperatur, wyłożenie ko-
mór ceramiką czy wreszcie optymalną wersję sterowania. 
Piec Domino został tak zaprojektowany, że wszystkie czynności 
obsługowe (łącznie z ewentualną wymianą grzałek) wykonywane 
są od przodu pieca. Niezależnie od tego piec może być wyposa-
żony w kółka ułatwiające przemieszczanie go po zakładzie. q

Zachęcamy do skorzystania z możliwości wykonania 
próbnych wypieków w Twoim zakładzie.

Będziesz mile zaskoczony…

Domino to piec elektryczny nowej generacji, zaprojektowany 
od podstaw przez konstruktorów firmy Mondial Forni w celu 
zapewnienia najwyższej jakości wypieku przy maksymalnej 

oszczędności energii. W efekcie skuteczne rozwiązania konstruk-
cyjne idą w parze z nowoczesnym designem. Z jednej strony 
rozwiązania techniczne mają na celu wytworzyć, zatrzymać i le-
piej wykorzystać energię podczas wypieku, a z drugiej funkcje 
sterowania mają uczynić ten wypiek w pełni kontrolowanym. 
Przy tym wszystkim dodatkowo zwraca uwagę najwyższa 
jakość uzyskiwanych efektów wypiekowych.

Zatrzymać ciepło i oszczędzać
Ergonomiczne drzwiczki komór, łatwe do umycia, otwierają się 
do góry bez ograniczania wysokości roboczej. Wyposażone zo-
stały w szyby termorefleksyjne, odbijające ciepło do wewnątrz 
komory. Dla lepszej izolacji termicznej pieca zastosowano zaś 
podwójną warstwę ułożonych naprzemiennie specjalnych ma-
teraców z wełny mineralnej. Ich stała gęstość gwarantuje do-
skonałą izolację w każdym punkcie ścian pieca.

Kontrolować i oszczędzać
Ale maksymalne wykorzystanie ciepła to nie wszystko, co ofe-
rują konstruktorzy pieca Domino. Dostępne są trzy wersje cen-
tralki sterującej (Active, Logic i Pizza), umożliwiające kompletne 
sterowanie oraz kontrolę procesu pieczenia i jego efektyw-
ności. Obsługa panelu jest intuicyjna i prosta. Możliwe jest 
wykorzystanie (w zależności od wersji) do 99 receptur wypie-
kowych podzielonych na fazy – pięć faz w każdym programie, 
w zakresie takich parametrów, jak: temperatura, czas i ilość 
zaparowania. 
Przyjrzyjmy się niektórym funkcjom specjalnym, dostępnym 
w energooszczędnym pakiecie Energy Saving. Przykładowo, 
zastosowanie zaawansowanego ekonomizera Power Mana-
gement oraz funkcji Buster pozwala na świadome i dowolne 
zarządzanie mocą grzałek nie tylko w obrębie komór wypie-

Oszczędny wypiek 
pod kontrolą
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